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Godkendt

Studienævnsmøde 11.08.2021

Onsdag den 11. august 2021, Microsoft-Teams 

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Helle Vadsholt
Telefon: +4599409913
Email: hobo@create.aau.dk

Dato: 05-08-2021
Sagsnr.: 2020-017-01195

Deltagere:
Thomas Arvid Jaeger (ARVID)
Camilla Brunsgaard (CBRU)
Marie Frier Hvejsel ( MFH)
Daniel Knud Hermansen (DKH)
Helle Jakobsen (HJ)
Tobias Andersen(TA)
Helle Vadsholt (HOBO), referent 

Afbud:
Daniel Hilo Hansen (DHH)
Laura Borg Ogonowski (LBO)
Mette Clausen Nielsen (MCL)
Brian Lau Verndal Bak (BLVB)
Anna Marszal-pomianowska (AJM)
Claus Lassen (CL)
Nis Ovesen (NO)
Anne Christoffersen (ACHR)

Referat:
Orienteringspunkter

1. Valg af ordstyre

Marie Frier Hvejsel

2. Godkendelse af referat fra tidligere studienævnsmøde

Indstilling: Studienævnet kan komme med ændringer/ tilføjelser til referatet 16.05.2021

Referat: Ingen kommentarer til referatet. Referatet er godkendt

3. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Indstilling: Studienævnet kan komme med ændringer/ tilføjelser under evt. til dagsordenen

Referat: Godkendt

4. Opfølgning på tidligere beslutninger samt meddelelser  fra NO – ARVID – DKH

Bilag 4.1. SoMe konkurrence

Indstilling: Studienævnet orienteres omkring følgende:

- Opfølgning på SoMe konkurrencer 

Referat:
Studienævnet orienteres om, at du fremover vil få en oversigt som bilag 4.1. SoMe konkurrence, når Studienævnet har 
afviklet en konkurrence på de Sociale Medier. Konkurrencerne skal ind i en struktur, så HOBO laver en oversigt over 
hvad, hvor og hvornår, da vi i fremtiden kan udsende konkurrencer til de studerende, når det passer ind i forhold til eksa-
mensperioder mm.

ARVID vil efterspørge ideer til tematikker til konkurrencer. De studerende i studienævnet, må meget gerne komme med 
forslag hertil.  Studienævnet vil med konkurrencerne gerne udfordre det faglige og tekniske på tværs af specialiserin-
gerne på uddannelserne.  
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Initiativet fortsætter HOBO og ARVID har møde med SoMe – teamet, for at snakke om fremtidige konkurrencer på SoMe 
mm. Studienævnet vil få en opfølgning på mødet. 

Beslutningspunkter

5. Rekruttering af studerende til studienævnet til næste valgperiode.

Indstilling: Studienævnet har et ønske om, at alle de studerendes pladser i studienævnet skal besættes i næste valgperi-
ode. Derfor skal studienævnet tage stilling til hvilke initiativer der skal til, for at  rekruttere flere studerende i næste valg-
periode ( Der udskrives valg af studerende 01.09.2021).

Referat: 
HOBO har tidligere stået for dette i samarbejde med studienævnsformanden, da studienævnet har haft problemer med 
for få studerende i studienævnet. Da studienævnet nu har et fuldtallige antal studerende, sendes opgaven derfor til de 
studerende i studienævnet. 

De studerende skal lave et oplæg, som skal holdes for de studerende på 1. - og 3. semester på bacheloruddannelsen. 
Det skal være kort og godt - max 5 minutters oplæg, med mulighed for 5 minutters spørgsmål efterfølgende.

- Hvad er studienævnet
- Hvorfor er det vigtigt, at der sidder studerende i studienævnet 
- Opfordre dem til at stille op til studienævnet

DKH facilitere opgaven i samarbejde med HOBO, som hjælper med at koordinere hvor og hvornår. 
De studerende informere studienævnet om hvordan det gik, efterfølgende. 

6. Semesterbeskrivelser

Indstilling: Semesterbeskrivelserne  skal  til  kvalitetstjek  i  studienævnet.  Studienævnet  skal  gennemlæse,  kommen-
terer samt vurderes om semesterbeskrivelserne kan kategoriseres som: Godkendt eller Ikke godkendt

Referat:
Studienævnet skal behandle følgende semesterbeskrivelser:

Semesterbeskrivelse Studienævnsmedlemmer Status

BSc05 ARK/URB Brian + Laura B Afventer SN medlemmer

BSc05 ID Camilla + Tobias A Godkendt

MSc03 ARK Anna + Daniel Afventer koordinator

MSc03 URB/MOB Marie F + Helle J Afventer koordinator

ARVID vil kontakte Studienævnsmedlemmerne samt semesterkoordinatorerne efter dagens møde, for at rykke for se-
mesterbeskrivelserne. Det er vigtigt, at vi har alt på plads til studiestart. 

Beslutning:

De resterende semesterbeskrivelser behandles løbende, som de kommer ind, så vi kan få dem behandlet.

Til ovenstående punkt snakkede studienævnet om følgende:   

Arvid påpeger, at der i nogle projektmoduler afvikles mange kursusgange. 
CBRU oplyser historikken herfor: 
Tidligere skulle de studerende selv studerer deres projekter og søge materiale. Efter ændring i Studieordningerne igen-
nem tiden er nogle kurser lagt sammen med projektmodulerne, hvilket gør at det er nødvendigt med flere kursusgange i 
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projektmodulet. 

Der er skåret i, hvor mange konfrontationer, underviserne kan have med de studerende. Man kunne i fremtiden se på, 
om der skal være forskel på antal konfrontationer på de forskellige semestre.  F.eks. På det første studieår, kræves der 
en synlig koordinator, hvilket er årsagen til, at der her skal være en del konfrontationer. 

Hvad er det så for nogle typer af moduler, som giver mening som konfrontationer og andre som kan tages hånd om i en 
anden form/ på en anden måde?

Studienævnet vil gerne tage dette emne op ved næste rul af semesterbeskrivelser i F2022. Så man kan udvælge nogle 
semesterbeskrivelser ud og se herop. 

7. Årets Underviser og Årets TAP
Indstilling: De studerende I studienævnet skal tage stilling til, hvem som skal tildeles titlerne som Årets VIP og årets TAP

Referat: 
I forhold til indstillinger oplever de studerende i studienævnet desværre, at der kommer for få velbegrundede indstillinger 
ind. Nogle studerende sender blot et navn og ingen begrundelse, disse kan ikke modtage årets VIP eller årets TAP 

Vi har modtaget 5 indstillinger til årets VIP. 

- Runa T. Hellvig 

- Michael Martin

- Michael Lauring 

- Camilla Brunsgaard

- Christian Tollestrup

Vi har modtaget to indstillinger på årets TAP

- Louise Hjortholm Hartmann

- Christina S. Andreasen 

De studerende vælger
Årets VIP: Christian Tollestrup. 
Årets TAP:  Christina S. Andreasen. 

De studerende i studienævnet overrækker prisen til Christian og Christina. HOBO booker Christian og Christina til et 
møde, hvor de så kan modtage prisen og en gav.  For at må meldt det officielt ud på, sender DKH en mail til alle ansatte 
ved Arkitektur og Design, så de er orienteret herom. 

Fremadrettet. 
Studenterforening kan måske lave et event. Det er vigtigt, at vi får handlet mere på dette, da betydningen af at modtage 
sådan en pris blandt medarbejderne er meget høj.  

8. Eventuelt

Indstilling: Studienævnet kan ved starten af mødet, komme med punkter til eventuelt. 

Referat: intet under eventuelt. 
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